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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ 
OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ UPRAVENÉHO NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU 

KASEJOVICE 

 

 Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí (dále jen "pořizovatel"), jako 
úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), na základě schváleného 
zadání územního plánu ( ÚP) Kasejovice pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona zpracování 
návrhu ÚP Kasejovice. 

Protože na základě veřejného projednání dne 5.3.2014  došlo k podstatné úpravě návrhu ÚP  
Kasejovice, pořizovatel v souladu s § 53 odst. 2 a § 52 odst. 1 stavebního zákona doručuje upravený a 
posouzený návrh ÚP Kasejovice a  oznamuje, že opakované veřejné projednání v rozsahu úprav 
s odborným výkladem projektanta Ing., aut.Arch. Pavla Valtra se koná 

dne 7.5.2014 ( středa) v 16:00 hodin 
se schůzkou pozvaných v Kulturně společenském centru Kasejovice. 

 
Úprava návrhu ÚP Kasejovice spočívá ve zpřesnění trasy koridoru VTL plynovodu 

Kasejovice - Mladý Smolivec převzaté ze Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje.  

Do upraveného návrhu ÚP Kasejovice  je možné nahlížet 

- na MÚ Nepomuk, odboru výstavby a životního prostředí, č. dveří 8 ( úřední hodiny  pondělí 
a středa 7 – 18 hod, v ostatní pracovní dny po telefonické domluvě) 

- na MÚ  Kasejovice, stavebním úřadě  (úřední hodiny  pondělí a středa 7 – 17 hod, v ostatní 
pracovní dny po telefonické domluvě) 

-  na webových stránkách http://www.nepomuk.cz/cs/uredni-deska   

  K opakovanému veřejnému projednání pořizovatel zve Město Kasejovice, dotčené orgány, 
Krajský úřad Plzeňského kraje a sousední obce. 

 

Upozornění: 

Nejpozději do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného  projednání   může každý uplatnit své 
připomínky, vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení v rozsahu úprav, oprávněný 
investor a zástupce veřejnosti mohou uplatnit námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle 
katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. 

Dotčené orgány a krajský úřad uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od 
společného jednání změněny. 

K později uplatněným námitkám, připomínkám a stanoviskům se nepřihlíží. 
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Písemné námitky a  připomínky a  zasílejte na Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a 

životního prostředí,  nám. A. Němejce č.p. 63, 335 01  Nepomuk. 
 

 
 
 

[otisk úředního razítka] 
Ing. Jiří Levý 

vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
  
                                                                                                                                                  
  
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce MÚ Nepomuk  a MÚ Kasejovice a zveřejněn 
způsobem umožňující dálkový přístup po dobu do 8.5.2014. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .......................................... 
 
Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne………………..  a sejmuto dne…………… 
 
 
Podpis oprávněné osoby a razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu. 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Město Kasejovice, IDDS: 3eibzt5 
Ing., aut. Arch. Pavel Valtr, Bělohorská č.p. 3, 301 64  Plzeň 
Plzeňský kraj, odbor regionálního rozvoje, IDDS: zzjbr3p 
 
dotčené orgány  
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k 
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a 
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, nám. A. Němejce č.p. 63, 335 01  Nepomuk 1 
Městský úřad Nepomuk, orgán památkové péče, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01  Nepomuk 1 
Městský úřad Nepomuk, odbor VŽP - úsek ŽP, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01  Nepomuk 1 
Plzeňský kraj, odbor dopravy, IDDS: zzjbr3p 
Plzeňský kraj, odbor životního prostředí, IDDS: zzjbr3p 
Krajská veterinární správa státní veterinární správy pro Plzeňský kraj, IDDS: z5d8b62 
Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3 
Ministerstvo zemědělství, IDDS: yphaax8 
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 
Ministerstvo životního prostředí, odbor státní správy III, IDDS: 9gsaax4 
Obvodní Báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, IDDS: m4eadvu 
Státní energetická inspekce, IDDS: hq2aev4 
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IDDS: me7aazb 
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, pracoviště územních plánů, IDDS: y9baeku 
 
sousední obce  
Obec Mladý Smolivec, IDDS: 39ya6vr 
Obec Čížkov, IDDS: sjsa8cn 
Obec Čmelíny, IDDS: 8emau4i 
Obec Mohelnice, IDDS: bjrau6v 
Obec Mileč, IDDS: 2sgau52 
Obec Oselce, IDDS: u6bau6j 
Obec Nezdřev, IDDS: k3qbrhy 
Obec Hradiště, IDDS: rkfavg3 
Obec Lnáře, IDDS: dyxbczi 
Obec Předmíř, IDDS: 2naanca 
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